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XVII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM       FÜGGETLEN FALUSI LAP       Szent Iván hava      2011 JÚNIUS

Június       5  (vasárnap) PEDAGÓGUSNAP
Június 7. és  (kedd)

Dr. Manga János 
00Június     10  (péntek) 18 II. Póker- és Biliárd Bajnokság a

Dr. Manga János Közösségi Házban (6. forduló)
00Június     11  (szombat) 17 Héhalom-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
00Június     18  (szombat) 10 ÁLTALÁNOS ISKOLAI BALLAGÁS

Június     26. (vasárnap)

Július        2. (szombat)

.
14. Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a

Közösségi Házban

.

.

.
VÉRADÁS az Általános Iskola
Hunyadi úti épületeben 9.30-15.00-ig
Herencsényi Palóc Búcsú Gyalogzarándoklat
Herencsénybe (indulás a Kõkereszttõl 5.15 órakor)

Ára: 150,-Ft

Rimóci Újság - Független falusi lap. Megjelenik havonta.
                       Kiadja:  Rimóc község képviselõ-testülete (3177 Rimóc, Madách tér 1. Tel.: 06 32/598-010 E-mail: rimociujsag@gmail.com)

                  Állandó munkatársak:
              Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, Jusztin Péterné,
                 Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor, Mócsány Georgina, Vincze Attila, Vincze Barna, Vincze Nikolett, 

Vinczéné Percze Gizella
Az újság megjelenését támogatja a ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány.  Nyomtatás: Rimóc Község Önkormányzata

Az olvasói leveleket az eredeti mondanivaló tiszteletben tartása mellett szerkesztjük, stilizáljuk, szükség esetén rövidítjük.
Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, a hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

,,Adni, jót, hitet, bátorítást, de mindenekfelett szeretetet.’’
Johann Wolfgang Goethe

2011 JÚNIUS

Pótvizsga a szeretetrõl
(Szerzõ ismeretlen)

A Mester nagy iskolájában
Ma szeretetbõl pótvizsgáztam.
Tanítóm elõtt remegve álltam...
Az elsõ vizsgán én megbuktam.
A tételt bár kívülrõl tudtam,
De a gyakorlatban elõre alig jutottam.

Szeretem én, ki engem szeret,
Minden jó embert, akit csak lehet,
De az ellenségem?
Aki megrágalmaz, kinevet,
Ad mindenféle csúfnevet,
Gyaláz és megaláz engemet?

Ilyet nem tudok szeretni! Nem!
És ezt húztam ki a tételen,
„Hogy az ellenségemet is szeressem!"
Szereted-e? - Kérdezte tanárom,
Az én Mesterem és Megváltóm.
Nem tudom, hiába próbálom!

Szelíden monda, de erélyesen:
- Pótvizsgára mész, és ha mégsem
Tanulod, megbuksz egészen.
A szeretet nehéz tétel,
A legtöbben ebben buknak el,
Mert, aki bánt is, szeretnünk kell!

De Mesterem tovább tanított,
Különórára magához hívott,
Szeretetével sokat kivívott!
Mutatta kezén, lábán a sebet,
Hogy mennyit terem a szeretet,
Eltûri a kereszt-szegeket.

Eltûri a gúnyt, a gyalázatot,
Töviskoszorút, s nehéz bánatot.
A dárdaszúrást, mit értem kapott.
Így tanított, szívem felrázta.
Látta, hogy hajlok a tanításra.
Szeretetét a szívembe zárta.

És most pótvizsgáztam belõle.
Ott volt az ellenségem is.
Gúnyos megjegyzést kaptam tõle,
De szeretettel feleltem,
S e szeretettel õt megnyertem...
És a pótvizsgán átmentem.

Tovább tanulok, tovább megyek,
Vannak „szeretet-egyetemek",
Magasak, s mégsem elérhetetlenek!
Mert más tudományt sokat tanulhatok,
Megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok.
Ha szeretet nincs bennem: semmi vagyok.

Ezúton köszöntünk minden pedagógust

pedagógusnap alkalmából!
„Mi már tõled sokat kaptunk, de tõlünk te keveset, az

arcodból, a hangodból sugárzik a szeretet.

Fogadd tõlünk ezt a csokrot, mit kötött a szeretet,

hála-hála mindig hála jó tanítónk teneked.” 
(Jankovich Ferenc: Tanítónknak)

A felnõtt bajnokság állása:
  1. Szécsény 24 20 2 2 69-21 62
  2. Nõtincs 24 15 5 4 45-27 50
  3. Mátranovák 24 15 4 5 51-29 49
  4. Berkenye 24 11 8 5 54-28 41
  5. Rimóc 24 11 7 6 50-29 40
  6. Pásztó 24 12 3 9 50-44 39
  7. Karancslapujtõ 24 11 4 9 53-48 37
  8. Nagybátony 24 11 2 11 49-45 35
  9. Palotás 24 9 4 11 38-42 31
10. Szurdokpüspöki 24 8 2 14 42-53 26
11. Bercel 24 6 4 14 38-71 22
12. Héhalom 24 6 2 16 34-70 20
13. Somoskõújfalu 24 5 3 16 33-52 18
14. Tar visszalépett

Az ifjúsági bajnokság állása:
1. Szécsény 24 20 3 1125-20 63
2. Pásztó 24 19 4 1132-22 61
3. Nagybátony 24 17 6 1 95-24 57
4. Karancslapujtõ 24 17 4 3 96-46 49 (-6 pont)

5. Berkenye 24 10 1 13 57-90 31
6. Somoskõújfalu 24 11 0 13 64-62 29 (-4 pont)

7. Rimóc 24 10 3 11 64-57 29 (-4 pont)

8. Szurdokpüspöki 24 8 5 11 55-74 29
9. Héhalom 24 8 4 12 50-59 28
10. Bercel 24 9 1 14 53-95 24 (-4 pont)

11. Palotás 24 8 2 14 57-10222 (-4 pont)

12. Mátranovák 24 5 1 18 26-10116
13. Nõtincs 24 5 2 17 26-61 12 (-5 pont)

14. Tar visszalépett

Laczkó Lénárd korosztályában a válogatott 
küszöbén

Serdülõcsapatunk csapatkapitánya a megyei 
vállogatottból az országos vállogatottban is 
megmutathatja magát. Bízunk benne, hogy jó teljesít 
és góljaival meglepetést okoz. Sok sikert kívánunk 
neki, hogy elérje céljait!

Nem! Nem! Soha!

Nem! Nem! Soha! E három szó 

örökre beíródott a magyar emberek 

agyába. E három szó egy nemzet 

õszinte tiltakozása az 1920. június 4.-

e békediktátum ellen, ezt a traumát  

még a mai napig sem hevertük ki. Bár a 

XXI. század országhatárok nélküli 

Európájában furcsa lehet, hogy mi 

még mindig ragaszkodunk minden 

röghöz, mit apáink vére festett meg 

és tõlünk azt elrabolták. 

Ezt a számlát még mindig nem 

rendezte Európa. Talán elfelejtették, 

mert számukra ezt feledni kellett! 

Nekünk magyaroknak soha nem szabad 

feledni és örökké emlékeztetni kell tettükre a bûnös hatalmakat. Ezért 

Rimócon is áll már örök mementóként egy Trianoni emlékmû. 

E globalizálódó világban is tudnia kell utódainknak, hogy bár 

Magyarország határait a térképen összeszorították, igazi határai addig 

fognak nyúlni, ameddig igaz magyar lelkek laknak.

Egy szebb jövõ reményében:

Vincze Attila

23. forduló: Rimóc - Karancslapujtõ 2-2 (0-2)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Béres Krisztián (Dósa Á., Szûcs Gy.)
Rimóc: Oláh T., - Laczkó, Kuris, Kelecsényi, Rádi - ifj. Oláh T. (Bangó B.)  
Árva (Hodur), Chikán, Bangó N. - Vincze B., Bangó R.   Edzõ: Vidomusz Tibor
Karancslapujtõ: Lõrincz - Bozó N., Cseh, Tóth, Szabó - Zsély, Fodor, Sági 
(Romhányi), Bozó P. - Mezei (Gazsi), Kisbali (Laczkó)  Edzõ: Tóth Ferenc
Gól: Kelecsényi (66'), Vincze (82'), ill. Mezei (6' és a 23')   Sárga: Hodúr
Jók: Oláh T., Laczkó, Kelecsényi, bangó N., Chikán, ill., Mezei, Kisbali, 
Bazó P., Bozó N., Fodor
Változatos, jó iramú mérkõzésen az elsõ félidõben a hazaiak támadtak, 
míg a vendégek gyors támadásai veszélyesek és eredményesek voltak és 
a 23. percben Mezei révén már 2-0-s vezetést szereztek. A második 
félidõben a hazaiak nagyobb sebességre kapcsoltak, s szinte kapujuk elé 
szegezték a vendégeket, de mezõfölényük csak az egyenlítésre volt 
elegendõ, így õk örülhettek a végén az egy pontnak.
Vidomusz Tibor: A mérkõzésbõl 70 percig egykapura játszottunk, de 
sajnos a mérkõzés elején két elkerülhetõ gólt kaptunk. A helyzetek 
alapján nyernünk kellett volna.
Szabó Kálmán (játékos): Az elsõ félidõben kétgólos elõnyünk után 
helyzeteinket kihagytuk, a lelkes hazaiak a második félidõben két jól 
eltalált lövéssel kiegyenlítették a mérkõzést. 
Szabó Kálmán, a Lapujtõ elnökségi tagja:  Az elsõ félidõben kétgólos 
elõnyünk után helyzeteinket kihagytuk, a lelkes hazaiak fordulás után 
két jól eltalált lövéssel kiegyenlítettek.                                         Ifi: 3-5

24. forduló: Mátranovák - Rimóc 0-1 (0-0)
Mátranovák, 100 nézõ, vezette: Nyeste J. (Jávorszki Z., Gyetvai P.).
Mátranovák: Peleskei - Nánási, Varga, Pataki (Baranyi), Szoó - Kovács 
(Új), Tóth P., Líber Zs., Szõllõsi - Oravecz, Kotroczó Edzõ: Baranyi Miklós
Rimóc: Oláh T. - Laczkó, Kuris, Kómár, Chikán T. - Kelecsényi, Rácz, 
Bangó B., Bangó N.  Bangó R., Vincze                 Edzõ: Vidomusz Tibor
Gól: Vincze           Sárga lap: Varga, Szoó, Kovács, ill. Kómár, Bangó N.
Jók: Nánási, ill. az egész csapat
Hiába játszott már ötödik hazai tavaszi mérkõzésen is, óriási 
mezõnyfölényben a nováki csapat, de egy fél tucat gólhelyzetet ismét 
elpuskázott. A szórványos kontratámadások egyikébõl, a lelkesen játszó 
vendégek gólt szereztek és így három ponttal távoztak. A mérkõzés 
krónikájához tartozik, hogy a Heves megyei játékvezetõ három jogos 
11-estõl fosztotta meg a hazaiakat.
Baranyi Miklós:  Az utolsó hazai mérkõzésen a sok kihagyott helyzet 
miatt sajnos elvesztettük a mérkõzést.
Vidomusz Tibor:  Nagyon jó talajú pályán élveztük a játékot, kontráink 
veszélyesek voltak, így idegenben tavasszal továbbra is hibátlanok 
vagyunk. További sok sikert a Mátranováknak.                            Ifi: 2-3

Megyei I. osztály

Idegenben még nem kapott ki felnõtt 
labdarúgó csapatunk 

Még mindig hiányzik az itthoni gyõzelem
20. forduló: Nagybátony - Rimóc 1-2 (1-1)

Nagybátony, 150 nézõ, vezette:Kovács T. (Béres K., Mohácsi L.)
Nagybátony: Zsignár - Mátrai (Gyura), Sándor, Csatlós, Dudás - Oláh 
Tamás, Balázs, Orosz, Szabó - Benus, Lõrincz     Edzõ: Verebélyi Attila
Rimóc: Oláh Tibor - Laczkó, Kuris, Chikán T., Komár - Lovász, Árva, 
Kelecsényi, Bangó N. - Bangó R., Vincze
Edzõ: Vidomusz Tibor               Gól: Oláh Tamás, ill. Bangó R., Vincze
Sárga lap: Lovász                       Jók: Oláh Tamás, ill. az egész csapat. 
A hazaiak rengeteg helyzetet hagytak kihasználatlanul, míg az ellenfél 
a kontráiból kettõt szerzett, így három ponttal távoztak Nagybátonyból.
Verebélyi Attila: A véleményemet elmondtam az öltözõben a mérkõzés 
után, nem kívánom ismételni.
Vidomusz Tibor: Egy jó ellenfelet sikerült legyõzni. A kontráink jól 
sikerültek, csak még a gólok hiányoztak belõlük. Taktikusan 
játszottunk. További sok sikert a Nagybátonynak.                       Ifi: 4-1

21. forduló: Rimóc - Palotás 1-1 (1-1)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Dósa Árpád (Kovács T., Oláh G.)
Rimóc: Oláh T. - Laczkó, Kuris, Rádi, Komár - Lovász, Árva, Kelecsényi, 
Bangó N. - Bangó R. (Rácz), Vincze B. Edzõ: Vidomusz Tibor
Palotás: Kresák - Here, Baranyi Sz., Jambrich, Sipos - Hadrik, 
Tancsik, Baranyi R., Jakus - Cseh (Hegyi), Korecz   Edzõ: Nagy Tamás
Gól: Bangó R., ill. Baranyi R.
Sárga: Laczkó, ill. Kresák, Here, Baranyi Sz.  Kiállítva: Tancsik (Palotás)
Jók: Oláh T., Laczkó, Kuris, Rádi, Árva, ill. Baranyi Sz., Sipos, Hadrik
Közepes iramú mérkõzésen már az 5'-ben vezetést szereztek a hazaiak, 
de ez nem volt elég a gyõzelemhez, mert a vendégek a félidõ végén 
büntetõbõl kiegyenlítettek. A második félidõ 65'-tõl a vendégek tíz 
emberrel is megakadályozták a hazaiakat a gólszerzéstõl.
Vidomusz Tibor: A sokadik 1-0-s vezetés után nem jön a második gól, 
gólhelyzeteink voltak, de ezekbõl nem tudtunk betalálni. A 
helyzetkihasználásunk gyenge. Gratulálok a lelkes, nagyon akaró 
Palotásnak.
Kresák György (szakosztályvezetõ): A fürge kis rimóci nyulakkal álltuk 
a versenyt és megérdemelten vittük el az egy pontot.                   Ifi: 8-0

22. forduló: Somoskõújfalu - Rimóc 0-8 (0-5)
Somoskõújfalu, 100 nézõ, vezette: Smelkó K. (Tóth I., Nagy S.)
Somoskõújfalu: Rigó Cs. (Németh) - Váradi, Kiss, Mátrai, Ornyik 
(Póczos) - Berki, Molnár G., Horváth (Hakkel), Rigó Sz. - Borsós, Balázs
Játékos-edzõ: Ornyik Róbert
Rimóc: Oláh T.- (Vincze G.)  Laczkó, Kuris, Kelecsényi, Rádi - Lovász 
(ifj. Oláh T.), Rácz, Chikán T., Árva - Bangó R., Vincze B.
Edzõ: Vidomusz Tibor.
Gól: Chikán T. (3), Árva (3), Bangó R., Oláh T. (11-esbõl)
Sárga lap: Kiss, ill. Chikán T.
Jók: Váradi, ill. az egész csapat. 
A négy kulcsemberét nélkülözõ hazai csapat hibát-hibára halmozott, a 
játékuk szétesett, s a mérkõzés már az elsõ félidõ közepén eldõlt. Fordulás 
után már csak a csúfos vereség elkerülése volt a cél, ami nem sikerült.
Ornyik Róbert: Már csak három mérkõzés van hátra a 
szenvedésünkbõl. Gratulálok a vendégcsapatnak. 
Vidomusz Tibor: Az eredmény önmagáért beszél, az eddig hiányolt 
kontragólok abszolút bejöttek. A somosiaknak további sikereket 
kívánok.                                                                                      Ifi: 2-3
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Gondolatok:
egy szalonnakatona. (Ezt csak úgy írtam.) Inkább jöjjön a nyers való. Mert 
alaposan megrágom, könnyebb lenyelni még a békát is. No, de 
megemészteni! kiáltom. Fejben dõl el minden bíztatnak a hozzáértõk. 
Mindig csak ez a fej! Nehogy lesántuljak, és nehézkes legyen a mozgásom, 

Egészség?! ugyebár?! Ha így állunk, akkor hozom a sakktáblát.
Mindenki egyen azt, ami neki ízlik. Csak egyszer élünk!Az egészség természetes. És mi úgy is kezeljük. Amíg van, észre 

sem vesszük. Bezzeg ha valami hibádzik, futunk fûhöz, fához. Mert U. I:  Az ember gyûlöli a bûnöst, de szereti a bûnt.
úgy hírlik, abban orvosság van. De igazából a mi bajunkra másutt 
kell keresni a gyógyírt. És hogy megtaláljuk, fõképp a fejünknek Könyajánló: Glenn Meade: Az ördög tanítványa
kell fõnie. Nem látunk tisztán? Irány az alapos méregtelenítõ kúra. Kate Moran FBI ügynök az esküvõjére készült, amikor võlegényét és 
Elõször is kilúgozom magamat, nehogy besavanyodjak. Aztán annak kislányát elrabolta és meggyilkolta az FBI által keresett 
optimistán állok a tükör elé: a megoldás az orrom elõtt van. A titok legveszélyesebb sorozatgyilkos, „az ördög tanítványa”. Moran nem sokkal 
nyitját állítólag a kezemben, akarom mondani, a fejemben tartom, s késõbb elfogta a gyilkost, aki megszállottan hitt a fekete mágiában, és 
ha mégse elég pozitív a szemléletem, hát rám férne egy kis rituális kettõs gyilkosságok sorát követte el. Egy évvel késõbb, a kivégzés 
tudatmódosítás! Nem esõ után kell a köpönyeg! Van, akinek elõtti órákban, „az ördög tanítványa” megígéri Kate- nek, hogy még 
mindegy. Emberi gyarlóság, hogy akkor tanulunk meg megbecsülni találkoznak. Nem a pokolban, hanem itt, ebben az életben. És a kettõs 
valamit, amikor elveszítjük. Ám az egészséggel kockázatos efféle gyilkosságok újrakezdõdnek…
játékokat ûzni, mert annak a fele se tréfa. Valahol mélyen sejtjük 
ezt, azért szokás mondogatni: nem baj, jöhet bármi, csak egészség C D Ajánló: Marcia Ball: Roadside attractions
legyen! Mert az élet így gömbölyû. A bajt tehát jobb megelõzni, A nagyszerû elõadómûvész zongorista- énekesnõ ezúttal is a blues és a 
mint a csorbát kiköszörülni. Ám az egészség több mint betegség zydeco hihetetlen keverékét hozza sodró lendülettel. Az album valamennyi 
elkerülés. Hosszú távú befektetés. S ahhoz, hogy jól gazdálkodjunk számát õ szerezte. Az egész zene élettel teli, mozgatja a hallgatót. Szinte 
a tõkénkkel, testre szabott programot kell kidolgozni. Lehet, hogy érezni a füstös bálterem hangulatát, amint a billentyûket ütögetve dalol. 
nagyapám a szalonnától bírta olyan jól a munkát, de nekem a Ball egyik legnagyszerûbb korongja. Csak nagyon igényes hallgatóknak! 
gondolatára is felforr az epém. Az én életemnek a végét jelentené  Lõrik Sándor

Gólyahír: Rácz Balázs - 2011. 05. 20.

Szülõk:

Rácz  Alexandra és Pusuma József

Ak ié r t  a  ha r ang  s zó l t . . .

V Beszkid János
1931-2011 V

Rimóc Községek Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Az állás betölthetõ a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi  LXV. 
törvény  36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról 
szóló 1992. évi X XIII. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.
Vezetendõ szervezeti egység megnevezése: Rimóc község 
Polgármesteri Hivatala 3177. Rimóc, Madách tér 1.

Ellátandó feladatok: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 36. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok.

Pályázati feltételek: 
-  A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 7. § (1) 

bekezdése alapján a közszolgálati jogviszony létesítéséhez 
szükséges feltételeknek való megfelelés (magyar állam-polgárság, 
büntetlen elõélet, cselekvõképesség,)

-   igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés.
-   közigazgatási szakvizsga,
-   legalább két éves közigazgatási gyakorlat
-  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a Ktv. 7. § (7)  

bekezdése szerint.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
-  felhasználói számítógépes ismeretek,
- B. kategóriás jogosítvány, saját személygépkocsi hivatali célra 

történõ használatának vállalása
-   kistelepülésen jegyzõi gyakorlat
-   felsõszintû közigazgatási versenyvizsga 
-   angol, francia vagy német nyelvbõl államilag elismert nyelvvizsga.

Elvárások:  - a polgármesteri hivatal szakmai apparátusának magas 
színvonalú irányítása.

A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások:
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
-  a végzettséget igazoló okirat hiteles másolata,
-  a pályázó szakmai életútját bemutató szakmai önéletrajz,
- a pályázónak a munkakörre, a hivatal irányítására vonatkozó 

szakmai programja,
-  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és 

személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevõk általi 
megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja-e a pályázatot elbíráló 
testületi ülésen zárt ülés tartását.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény elõírásai szerint.

A munkakör  a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.

A kinevezés határozatlan idõre szól,  hat hónapos próbaidõ 
kikötésével   tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás KSZK lapon 
történõ megjelenését követõ 15 napon belül.

A pályázatot zárt borítékban, ajánlott küldeményként Beszkid Andor 
polgármester - 3177. Rimóc, Madách tér 1 - részére kérjük 

megküldeni,  953/2011 azonosító számmal és a
„Pályázat jegyzõi állásra” megjelöléssel.

A pályázat elbírálásáról a benyújtási határidõt követõ 15 napon 
belül, a pályázók személyes meghallgatását követõen a képviselõ-

testületi ülésen döntenek.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ:
Beszkid Andor Rimóc Község polgármestertõl  a

06/30-749-1437 telefonszámon.

„A múltba nézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
A temetõ csendje ad neki nyugalmat,
Emléke szívünkben örökké megmarad.’’

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

BESZKID JÁNOS
(élt 80 évet)

Temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.

                                                                    Gyászoló családok

V

Ülésterembõl

Május hónapban kétszer ülésezett a képviselõ-testületünk. 
A 2011. május 6-án megtartott ülésen a testület teljes létszámmal jelen volt. 

Rajtuk kívül jelen volt még Péter Zsolt a Rimóc Polgárõr Egyesület Elnöke, és 
Jusztin Istvánné a Polgármesteri Hivatal dolgozója jegyzõkönyvvezetõ. (Aki 
egyben helyettesítette a községünkbõl április 14-én távozott jegyzõt.)

Elsõként Péter Zsolt számolt be a polgárõrség 2010. évi munkájáról. A 
tartalmas és mindenre kiterjedõ beszámolót követõen a képviselõk 
elismerésüket fejezték ki a polgárõrség munkáját illetõen. Számos kérdés is 
megfogalmazódott. Azok megválaszolását követõen két javaslattal élt Juhász 
Vincéné képviselõ. A falu elején a polgárõrség mûködését jelzõ táblával 
kapcsolatban javasolta, hogy színvonalasabbra legyen cserélve, jobban 
reprezentálva ezzel az egyesület munkáját. A lakosság és a polgárõrség 
kapcsolattartása érdekében pedig „szolgálati mobil telefon” juttatását kérte a 
képviselõktõl az egyesület számára. Az elõbbi javaslatára az Elnök Úr jelezte, 
hogy folyamatban van a dolog. A második javaslattal a képviselõk egyhangúan 
egyetértve határoztak egy készülék és egy elõfizetõi kártya juttatásáról, a 
kötelezõ havi díj egyidejû átvállalása mellett.

Második napirend keretében a képviselõk a belsõ ellenõrök által 2010-ben 
végzett munkáról szóló beszámolót és az oktatási normatíva túligénylésével 
kapcsolatos ellenõrzés megállapításait ismerték meg. Az elõbbi 
megállapításaival egyetértve a szabályzatok aktualizálására tett intézkedést 
szorgalmaztak, míg az utóbbi kapcsán a felelõsség megállapítása 
körülményeinek tisztázását rendelték el.

A következõkben az önkormányzat konyháján dolgozók munkaidejét 
szabályozta a testület a törvényeknek megfelelõen, majd elfogadta az iskola 
felkérését, ami az intézmény jótékonysági báljának fõvédnökségére szólt. 
Döntött a testület a Nemesudvar zsákutcává alakításáról, a Trianoni 
emlékhellyel kapcsolatos munkálatokról, a temetõi vízvételezés nyomós 
kúttal való megoldásáról, a Virág úti vízelvezetési problémák szakszerû 
megoldására pedig alternatív javaslatok bekérését rendelte el. Kérték a 
képviselõk a Szécsényi és a Bem úti gondatlan, balesetveszélyesnek 
mondható parkolási gyakorlat megszüntetésének lehetõségét megvizsgálni, 
bevonva a rendõrség közlekedéssel foglalkozó munkatársait is. 
Szorgalmazták továbbá, hogy lehetõség szerint mielõbb kerüljön kijavításra a 
falumúzeum utcafronti kerítése.

A 2011. május 30-án megtartott ülésen szintén teljes volt a képviselõi 
létszám. Az ülésen jelen volt még Percze Balázsné, aki a gyermekjóléti és a 
családsegítõi feladatokat látja el településünkön, és Jusztin Istvánné aki a 
jegyzõkönyvet vezette.

Elsõként Percze Balázsné elõzõ évrõl szóló beszámolója hangzott el, amit 
a testület a kérdések megválaszolását követõen el is fogadott.

Második napirend keretében hosszabb tanácskozást követõen a 
képviselõk döntöttek az oktatási intézményünk átszervezésérõl. A tervek 
szerint a jövõben a rimóci iskolához tagozódik be a nógrádmegyei iskola és 
tagintézményei. Az átszervezés célja, hogy a lehetõ legteljesebb mértékben 
megmaradjanak az iskolánkban az eddig bevált és jól mûködõ szolgáltatások a 
csökkenõ állami finanszírozás ellenére is. 

Harmadik napirend keretében a testület egy határozott idejû 
részmunkaidõs igazgatási státusz létrehozásáról döntött, annak érdekében, 
hogy a kinevezett dolgozónak megbízást adva, teljes körûen legyenek ellátva a 
jegyzõi feladatok. A státuszra a kinevezést polgármesteri ajánlásra dr. Simon 
Mihály kapta meg.

A Bem utcából érkezett ingatlan-felajánlást a képviselõk megtárgyalták, 
majd a bérbe vétel mellett döntöttek azzal, hogy a vétel kérdését egyenlõre 
elnapolják, a körülmények további tisztázhatósága érdekében.

Ezt követõen részletes tájékoztatás hangzott el a pályázataink állásáról, 
majd a képviselõk intézkedéseket javasoltak a közterületek állapotával, azok 
és az önkormányzati tulajdonú telkek gyommentesítésével kapcsolatban. A 
testület az elõzõ ülésen elhatározott temetõi nyomós kút felszerelésének 
legkésõbbi határidejét június 10-ében szabta meg.

Megoldást sürgettek a képviselõk az 56-os emlékhellyel szembeni 
elgazosodott ingatlannal kapcsolatban is. A számos tulajdonos (vannak köztük 
már nem élõk is) nehezíti a helyzetet, de ennek ellenére sem nézhetõ tétlenül, 
hogy a falu közepén ennyire elhanyagolt ingatlanok legyenek. Felvetõdött a 
kisajátítás lehetõsége, amelyet a hivatal a napokban megvizsgál és ennek 
eredményérõl következõ ülésen beszámol.

A zárt ülés keretében egyetlen kérelemrõl döntött a testület. Az ülés 22 óra 
28 perckor véget ért.                              

Beszkid Andor polgármester

A hónap képe:

A rimóci 

húsvéti nyúl
A „mi nyuszink” sem 
tétlenkedett, hiszen 

három hímes tojással is 
meglepte a településre 

érkezõket Húsvét 
alkalmából. Köszönjük 

neki és segítõinek is!

VÁLTOZNAK A TV ELÕFIZETÉSI DÍJAK!

A TV csomagok árai 2011 júniusától:
Minimum csomag: 900,-Ft/hó, ha van internet,

akkor   700,-Ft/hó.

Alap csomag: 2790,-Ft/hó, ha van internet,

akkor 2590,-Ft/hó.

Bõvített csomag: 3990,-Ft/hó, ha van internet,

akkor 3790,-Ft/hó.
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elfogadták többek között a 2010. éves Az 1851-es solferinói csata után 
beszámolókat és a közhasznúsági több ezer sebesült maradt szakszerû 
jelentést. Az ünnepi köszöntõk után ellátás nélkül. Henry Dundant svájci 
kitüntetések, elismerések átadására is sor üzletember ezt látva, a szomszéd 
került, amely két rimóci véradószervezõt falu lakóiból önkénteseket tobor-
is érintett. A Magyar Vöröskereszt zott. Így indult a Nemzetközi Vörös-
Országos Vezetõsége Péterné Kiss kereszt története. Harminc évvel 
Zsuzsanna és Vincze Nikolett részére késõbb Magyarország is csatlako-
kiemelkedõ vöröskeresztes munkája zott a humanitárius szervezethez. 
elismeréseként a VÖRÖSKE-Május 8. a Nemzetközi Vöröskereszt napja. A 130 éves Magyar 
RESZTES MUNKÁÉRT kitüntetés Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete 2011. május 6-án, 
BRONZ fokozatát adományozta.pénteken délután Salgótarjánban a Megyeházán tartotta meg éves 
Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak és közgyûlését, valamint a Vöröskereszt és a Vörösfélhold Világnapja 
köszönjük munkájukat!                                              Beszkid Jánosalkalmából szervezett ünnepségét. A közgyûlésen a tagok 

Rimóci kitüntetettek

Szóvá teszem

Ha még emlékszik a kedves olvasó, régebben is írtam már 
néhányszor újságunk hasábjain a fenti címmel. Ezek az 
írások legtöbbször nem a szép és jó dolgokról szóltak. 
Sajnos így van ez most is. Vannak dolgok, amelyek mellett 
nem lehet elmenni szó nélkül.

- Szóvá teszem, hogy a kerékpárút mellé társadalmi 
munkában ültetett facsemeték közül néhányat „gondos 
kezek” letördeltek.

- Szóvá teszem, hogy a trianoni emlékmû szürke, zúzott 
kövét „gondos kezek” a fûbe szórják (a fûnyíró nagy 
örömére), a biciklisek állandóan összejárják, hiába 
egyengetik, gereblyézik mások. Nyilván máshol kellene 
biciklizni.

- Szóvá teszem, hogy a temetõben „gondos kezek” a kútba 
dobták a locsolókannákat (elõször azt gondoltuk, ellopták 
õket) és már két alkalommal füvet szórtak a kútba. Erre 
talán nem is lehet mit mondani.

- Szóvá teszem, hogy a falunk központjában lévõ utcai 
szemeteseket „gondos kezek” rendszeresen félrelökdösik. 
Vajon kinek nem tetszik, hogy egyenesen állnak?

- Szóvá teszem, hogy településünk külterületén újra és 
újra megjelennek a szemét és sitt kupacok, melyeket 
szintén „gondos kezek” raknak le.

- Szóvá teszem, hogy a faluban több üresen álló ház eleje, a 
vízelvezetõ árok, az udvara, kertje gyomos, gazos, piszkos. 
Gondolom, mindegyik háznak van tulajdonosa, lehet, 
hogy több is.

- Szóvá teszem, hogy még az '56-os emlékmû közelében is 
„gondos kezek” építési törmeléket helyeznek el.

- Szóvá teszem, hogy a Magashegyi és Hunyadi út vége 
állandóan és folyamatosan szemetes és nem is kicsit. Pedig 
ott is rimóciak laknak.

- Szóvá teszem, hogy a temetõ kerítése mellett néhány 
virágágyást akarva-akaratlanul „sikerült” letaposni, 
tönkretenni.

Ezek után bátorkodom feltenni a kérdést: milyen 
„keresztényi lelkület” vezérel valakiket az ilyen és hasonló 
cselekedetekre? Kik azok, akik nem tisztelik 
szülõfalujukat, az itt élõ többi embert? Kik azok, akik 
„tudva és akarva” kárt okoznak a közösségnek?

Vajon elég erõs-e közösségünk ahhoz, hogy megfékezze az 
ismeretlen elkövetõket, akiket talán nem is kell nagyon 
messze keresni. Itt élnek közöttünk.

Jobbító szándékkal lejegyezte Beszkid János

Pedagógusgyerek
Valaki egyszer azt mondta, hogy nekem könnyebb lehet, 

mint másnak gyereket nevelni, mert pedagógus vagyok, 
értek hozzá. Magamban elõször sértettséget éreztem, utána 
meg nevettem, mert eszembe jutott, amit annak idején a 
kollégáim mondtak: a pedagógus gyerek hátrányos 
helyzetû. Akkor nem értettem, most már kezdem kapisgálni, 
mit is jelent. Mi, tanárok tisztába vagyunk vele, adott korba 
mit kell tudni, mihez kell érteni, hol kell tartani a 
fejlõdésben, és titkon azt szeretnénk, ha a mi csemeténk 
nagyjából ilyen is lenne. Tudjuk, milyen jó volt tanítani 
olyan gyerekeket, aki mindenbe bevonható volt, érdeklõdõ 
és ötletes. És azt szeretnénk, ha az iskolapadban más 
kollégák a mi gyerekünknek is így örvendezhetnének. Azt 
mondjuk, nem várjuk el mindezt a gyerekünktõl, de azért 
legbelül mégis ott munkál a kisördög. Ha valaki jó 
pedagógus nem biztos, hogy szülõnek is kiváló. Persze ez 
fordítva is igaz: szülõként könnyen ítélkezünk a pedagógus 
felett, hogy ezt meg azt  miért nem így csinálja, mert mi 
biztos másként csinálnánk.

Amióta ,,gyerekes” pedagógus vagyok, beláttam: a más 
gyerekével könnyebb. Azt gondoljuk, másnak mennyivel 
kevesebb gondja, baja van. Hiszen nem látjuk, ha sír, 
hisztizik, nyûgös a gyereke. Amíg tanítottam, azt 
gondoltam, hogy a saját gyerekemhez mindig annyi 
türelmem lesz, mint a tanítványaimhoz. Én majd mindig 
tudok megértõ, igazságos, kreatív lenni. Most már persze 
tudom, ez nem egészen így van. A más gyerekével 
könnyebb. A más gyerekét ott hagytam az iskolapadban, 
hazamentem, és nem volt több felelõsségem. Nem kellett 
azon agyalnom, mi káros a gyereknek, mibõl fizetem a 
különóráit, hová menjen tovább tanulni. De a sajátom 
mellõl nem lehet délután felállni, hogy lejárt a munkaidõ, 
majd holnap folytatom…( pedig néha, elárulom, gondoltam 
már erre is).

Szülõ vagyok és pedagógus is: ezek már együtt élnek 
bennem. Ép úgy támogatniuk kell egymást, mint az életben 
is. Szülõ és tanár csak együtt, egymással összefogva érnek el 
sikert. Ha valamelyik felül kerekedik, és elnyomja a 
másikat, annak a gyerek issza meg a levét. Három 
pedagógusgyerekkel az oldalamon csak remélni tudom, 
hogy egyik sem szorítja ki belõlem a másikat.

Ezúttal szeretnék minden Rimócon szolgáló, és 
falunkból elvándorolt pedagógusnak boldog pedagógus-
napot kívánni, és azt, amibõl sajnos egyre kevesebb van: 
okos, eleven mosolygós tanítványokat!

Kaluzsa Mónika

- a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül,Ebek kötelezõ oltása
- az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül,

Az elmúlt hónapban került sor az ebek 
- ezt követõen évenként;

veszettség elleni kötelezõ védõoltására. Nem 
b) az oltási könyvet megõrizni, azt állat-egészségügyi hatóság 

árt tudni, hogy a veszettség elleni 
felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új 

védekezés részletes szabályairól szóló 
tulajdonosnak átadni,

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet szerint, az 
c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást 

állattartó többek között köteles:
végzõ állatorvostól 8 napon belül az oltási könyv pótlását kérni.

a) minden 3 hónaposnál idõsebb ebet veszettség ellen saját Amennyiben az ebtulajdonosok nem tesznek eleget 
költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó kötelezettségüknek az állat-egészségügyi hatóság a kötelezõ 
magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint: oltás elmulasztását pénzbírsággal büntetheti!     Vincze Nikolett

helyzetet is értékelte Beszkid Andor. edelényi gyermekek táboroztatásáról, a Az idén is volt Falugyûlés
Sajnos nem nagyon lehet dicsekedni, hisz vöröskeresztes kitüntetésrõl, a csapadékos 

Mint minden évben, az idén is volt ugyan lejárt határidejû tartozása önkor- idõjárás okozta problémákról és általában 
falugyûlés. Május 8-án délután három mányzatunknak nincs, de roppant nehéz az elmúlt évrõl.
órakor a Dr. Manga János Közösségi anyagi helyzetben van településünk. Ezt A polgármester beszéde után kérdé-
Házban gyülekeztek az érdeklõdõk. a helyzetet az állami finanszírozás sekre került sor. A hallgatóság részérõl 
Elöljáróban elmondható, hogy az idén csökkenése mellett több tényezõ is mindössze két érdeklõdõ tett fel kérdé-
sem voltunk többen, mint az elmúlt eredményezte. seket és fogalmazott meg személyes 
években, sõt kevesebben. Ezután szó volt a 2011. évrõl, amely véleményeket, többször elfogultan. Ezek 

A választott helyi képviselõk közül egyáltalán nem lesz könnyû év a megválaszolása után a Rimóci Hagyo-
Golopi Károly nem volt jelen, a többiek a település életében. Csökkenõ állami mányõrzõ Egyesület vezetõje Kobela 
polgármesterrel a színpad elõtt foglaltak támogatás és egyéb okok miatt sokkal Andrásné élt a lehetõséggel és a helyet, szemben a választópolgárokkal. Az kevesebb pénzbõl kell megoldani az idei nyilvánosság elõtt számolt be az egyesü-idei volt a harmadik alkalom, hogy a helyi 

évet. Tavaly elkészült a templomtetõ, a let tevékenységérõl, a mûködéssel civil szervezetek lehetõséget kaptak éves 
Szent Erzsébet szobor és tér, a Trianoni kapcsolatos pénzügyi és egyéb az tevékenységük bemutatására.
Emlékmû, a gyógyszertár. Hála Istennek, egyesületet érintõ  kérdésekrõl. Erzsike Elmondhatták eredményeiket, sikere-
fejlõdött a község az elmúlt évben is. néni többek között azt is elmondta, hogy iket, de a gondokat, problémákat is 
Valamennyi elkészült beruházás pályá- a tervezett CD kiadása folyamatban van.megoszthatták a falugyûlés résztvevõivel. 
zati pénzbõl valósult meg. Ezután mivel több kérdés, hozzá-Ezért is neveztük - a falugyûlést kiegészítve  

Az idén felújításra kerül a Gondozási szólás, javaslat nem volt, a polgármester ezt a rendezvényt a Nyilvánosság Napjának.
Központ, az általános iskola Szécsényi úti bezárta a 2011. évi falugyûlést, melynek Az elõbb említettem, hogy talán a 
épületének egy része, elkészül a fõkötõ végén 24-en voltunk a teremben. Ez a megszokottnál is kevesebben voltunk, 
kiállítóhely és elnyert pályázatnak település lakosságának 1,3 %-a, vagyis összesen 20 fõ volt jelen a teremben, 
köszönhetõen tervben van az ifjúsági amikor a polgármester megnyitotta a alig-alig akadt néhány ember, akit 
szállás, valamint a közösségi ház bõvítése is. érdekelne a falu jelene, jövõje. Sajnos.falugyûlést. Beszámoló hangzott el a 

Aztán az évet jellemzõ egyéb dolgok-2010-es év gazdálkodásáról, eredmé-
ról szólt a beszámoló. Az árvízkárosult Beszkid Jánosnyeirõl. Többek között a pénzügyi 

Rózsákkal körülvéve
Néhány ember fejében született meg az a gondolat, hogy a 
nemrégiben átadott Szent Erzsébet szobor kertjét rózsákkal telepítsük 
be. Felhívás jelent meg, hogy akinek módja vagy lehetõsége van rá, 
pénzösszeggel vagy rózsatõvel támogassa a megvalósulást. Többen 
jelezték is ez iránti jó szándékukat, így sikerült 15 rózsatövet 
rendelnünk a Szalkai Rózsakertészetbõl. Több rózsatövet otthoni 
virágoskertbõl kaptunk. Így összesen 23 tearózsát ültettünk, valamint 
3 futórózsát és 34 sövényrózsát. Elültetés után sajnálattal tapasztaltuk, 
hogy nem minden tõ hajtott ki. Ennek ellenére bízunk benne, hogy ha 
az idén még nem is, a szükséges pótlások után jövõre megmutatja 
teljes szépségét. Ennek érdekében minden tõlünk telhetõt 
megteszünk: pótoljuk, gondosan locsoljuk, kapáljuk, permetezzük. 
Ezúton is köszönjük mindenkinek a felajánlást, és kérjük, hogy óvják, 
védjék a Szent Erzsébet teret! 

Az önkormányzati dolgozók nevében: Beszkid Jánosné

délután fél kettõkor megnyíló kiállítást követõen a falu fõterén játékprogramok VI. Játékfesztivál és kiállítás Endrefalván 
zajlanak (francia, észt, svéd és más népek, palóc és roma). Lesz kézmûves 2011. június 18-19 
foglalkozás, kirakodó. A fesztivál idei kiemelt attrakciója a Roma A rendezvény gondolata: a sokszínû Európa bemutatása, népeik mesevilága, 
Mesteremberek Utcája. A fesztivál játékprogramjai szombat délután és játékvilága által. A közösségi ház termeiben népek játékai lesznek kiállítva. 
vasárnap egész nap tartanak, a kiállítások június 30-ig nyitva lesznek. Többek között látványos spanyol, portugál, angol történelmi vitorláshajók, 
Mindkét program ingyenes. Az endrefalvai önkormányzat és a Ménes-patak svéd lovacskák, olasz szekerek, társasjátékok, népek ismert, népszerû 
Egyesület szeretettel vár minden rimóci családot!                       Tóth Andrásmesefigurái, népviseletes babák és más játékérdekességek. A szombat 
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Kedves Olvasó! Tájékoztató a szakellátásra történõ beutalás 
szabályairól:Tájékoztatjuk, hogy 2011. május 1-jétõl a Szécsény és 

Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit közhasznú 
Nem kell beutalóKft megkezdte mûködését.

- bõrgyógyászati,
Ellátott feladatok - nõgyógyászati,

- urológiaiJáróbeteg-szakellátás keretében az alábbi 

- pszichiátriai és addiktológiai,szakmákban:

- fül-orr-gégészeti,- belgyógyászati szakrendelés

- szemészeti,- sebészeti szakrendelés

- általános sebészeti és baleseti sebészeti,- szülészet-nõgyógyászat szakrendelés

- onkológiai járóbeteg-szakellátás igénybevételéhez,- gyermekgyógyászati szakrendelés

- az elsõ alkalommal beutalás alapján igénybe vett - fül-orr-gégészeti szakrendelés

bõr- és nemibeteg gondozó, tüdõgondozó és - szemészeti szakrendelés

onkológiai gondozó, valamint kúraszerû ellátás - bõr-és nemibeteg gyógyászatati szakrendelés

keretében a gondozásba vett biztosítottak részére - neurológiai szakrendelés

nyújtott ellátáshoz (Vhr. 2§ (1)),- ortopédiai szakrendelés

- járóbeteg-szakellátásra történõ visszarendelés (Vhr. - reumatológiai és fizioterápiai szakrendelés

2§ (6)),- pszichiátriai szakrendelés

- sürgõsség esetén.- tüdõgyógyászati szakrendelés

- kardiológiai szakrendelés

A társadalombiztosítási ellátásra, a külön - laboratórium

- röntgendiagnosztikai szakrendelés jogszabályban meghatározott szociális juttatásra 
- ultrahang diagnosztikai szakrendelés vagy kedvezményre való jogosultság megállapítása 
- általános fizioterápia-gyógytorna céljából a biztosított orvosi beutaló nélkül jogosult 

gondozóintézeti gondozás keretében az alábbi felkeresni a vonatkozó jogszabály szerinti 
szakmákban: szakvélemény (igazolás) elkészítésére jogosult 

- pszichiátriai gondozás egészségügyi szolgáltatót (Vhr. 2§ (5)).
- tüdõgyógyászati gondozás

Sokszor hallottuk már e szót: «turáni átok». Mi ez? reggelenkint õk viselik az oltár körüli szolgálatok tisztjét s az 
Gyûjtõneve a magyar néplélek legnagyobb betegségeinek, orgonához is õk szolgáltatják a kellõ légnyomást. Az 
komplikációja sok-sok nyavalyának. Tünetei: láz, még pedig iskolaudvar rendbentartása is az õ dolguk.
váltóláz, olykor egetcsapkodó «szalmaláng», máskor hideg Minden csapatnak van vezére, akit a csapat tagjai maguk 
közöny, egyenetlenkedés, hiánya az összetartásnak, sõt választanak bizonytalan idõre. Ha u.[gyan] i.[s] valamelyik 
gyakran pont az ellenkezõje: széthúzás. További tünetek: csapat vezére idõközben akár magaviseletével, akár 
érzéketlenség a közügyek és szövetkezés iránt, maradiság, ügyetlen feleleteivel három megrovást (ötöst) von magára, 
alvó nemzeti öntudat, nagy adag kevélység, még több dac, abban a pillanatban megbukik s helyébe új vezért választ a 
önzõ hiúság, gyér nemzeti áldozatkészség és még ki tudja csapat. A vezér gondja a munkabeosztás, erénye a 
mennyi más. Elég a sok közül egyetlen tünet is, már fellép a példaadás.
turáni átok. Nagy nemzeti betegségünk, mely annyiszor volt Minden hónap végén beszámolnak a csapatok havi 
már sorsunk elõnyös alakulásának ostoba gáncsvetõje. mûködésükrõl. A vezérek számon tartják az egyeseket és az 
Tulajdonságai: átöröklõdõ és fertõzõ. ötösöket. Bizonyosszámú egyes (pl. 10 d[a]r[a]b) 

Szomorú diagnózis. Kérdés, gyógyítható-e? Sokan azt tulajdonosa beválthatja egyeseit szentképre, szorgalmi 
állítják: nem. Én vitatom ezt és hiszem, hogy: igen. De csakis jegyre, cukorkára stb. aszerint, hogy hányadik osztályos az 
csiráiban, kezdetleges állapotában. A csirák hordozói illetõ emberpalánta. Azután következik a csapatok 
kezünkben vannak. Tanítványaink ezek, kiknek lelkében összemérése. Amelyik csapat az egyesek és ötösök 
megtalálhatjuk a turáni átok tüneteinek minden csiráját.              m   é  r l e  g  é  n     l e  g értékesebbnek bizonyul, annak a zászlaját 

Tantermem népét csapatokra osztottam. Minden csapat ünnepélyesen feltûzöm a táblaállvány tetején, vagy a 
közelében táblácskát helyeztem a falra. A táblácskák a tanterem más, legszembetûnõbb pontján alkalmazott kis 
fiúknál: Szent Imre- és Szent László-csapat, leányoknál: lyukba, így nyer mindnyájunk részérõl jól megérdemelt 
Bold.[og] Margit- és Szent Erzsébetcsapat jelenlétét hirdetik becsülést a gyõztes csapat. Diadala persze csak addig tart, 
a belépõnek. A táblácska alatt az illetõ szent képe, felette, míg másik csapat le nem pipálja. Így végzõdik egy munkás 
egy kis lyukba tûzve, színes zászlócska ékeskedik. Mindez hónap. Az új hónapot pedig megszenteli az elsõ pénteken 
nem került pénzbe, mert a táblácskákat is meg a kicsiny végzett közös szentáldozás a legszentebb Szív tiszteletére, 
zászlókat is magam eszkábáltam. A képecskék meg úgy amikor is buzgó fohászok szállnak a csapatok 
kerültek elõ a feleségem meg az édesanyám imakönyveibõl. védõszentjeihez is.
(És most legyünk õszinték: Szent Imre és Szent Erzsébet Hogy ez a módszer szükséges-e vagy felesleges, azt 
kultuszát felvetették a centennáriumok, de Szent László és vitathatják azok, akik nem ismerik. De tessék csak egyszer, 
Bold.[og] Margit képeiért az egész falut összekutattam, míg lehetõleg beszámolás idején betekinteni az így 
végre holmi kalendárium-féle salabakterbõl kiollózhattam. megszervezett osztályba! Csak a mennyei angyalok szemei 
Tessék csak megkísérelni! A világ minden nemzetségébõl csilloghatnak káprázatosabban, mint a lelkesültség, a 
származott  szentek képeit  sokkal könnyebben várakozás pillanataiban szinte megmámorosodott földi 
megtalálhatjuk népünk kezében, mint saját dicsõ angyalkáké. A szemeknek ez a brilliáns ragyogása, ez az 
szentjeinkét. Ez is turáni átok.) önfeledt lelkesedés, a gyõztes csapat mámoros diadala, a 

Mikor minden együtt volt már, akkor «családomat» intim többiek kemény fogadkozása mindennél többet és jobban 
házi ünnepség keretében egyenlõ csapatokra osztottam. Két beszél s feltétlenül azt a soha többé meg nem másítható 
csapatra a leányokat, kettõre a fiúkat. Aztán ismertettem a meggyõzõdést váltja ki az igazi tanítólélekbõl, hogy kell ez a 
jogokat és kötelességeket. Minden csapat a maga keretében beszervezés, ez az igazi munka a gyermeknek! Ez árasztja 
mûködik s iparkodik minél több érdemet és minél kevesebb szét az iskolában az új tanterv sorai közt annyira 
rovást gyûjteni. (Az érdemeket papírlapocskákból készült kihangsúlyozott - de sokak által félreértett - szabad levegõt. 
megfogható «egyesekkel» szoktam jelezni, amit megfelelõ Az ilyen szabad levegõjû iskola nevelõnek és gyermeknek 
komolysággal adok át a kitüntetettnek. Persze ez nem egyaránt otthona lesz, ahová mindkettõ igaz örömmel 
osztályozás, hanem egy-egy talpraesett feleletért szokott vágyódik s ahol mindkettõ szívesen idõzik.
kijárni.) Ez a munkás iskola nevel valóban az életre s amellett 

Minden héten az egyik fiú- és az egyik leánycsapat a gyógyítgatja a turáni átok minden tünetét. Az átok helyébe 
hetes, ügyeletes. A hetes leánycsapat kedves kötelessége a lassankint áldás harmatozik: együvétartozás érzete, 
tanterem rendbentartása, a nagytábla, képek, asztal, szék összetartás, erõk szövetkezése, kitartás, nemes versengés, 
stb. tisztogatása, sõt - mivel iskolámban fogadott önzetlen munka a közért, kötelességtudat, gyakorlati 
takarítószemélyt nem tart az egyházközség (hiszen az én vallásosság, öntudatos és önkéntes fegyelem a cél 
járandóságaimat sem fizeti már két év óta!), még a tanterem érdekében, rend, tisztaság, pontosság... ezernyi csillogó 
takarítása is az õ gondjuk. Ha van cserépvirág, annak a sorsa gyöngye az áldásnak, mely a jövõ magyarjának jellemét 
is az õ kezük gondja. Szóval, a soros leánycsapat napról- neveli.
napra váltott tagjai valóságos kicsiny gazdasszonykái közös A feltalálás jogát pedig nem vindikálom magamnak. Én 
otthonunknak, az iskolának. csak gyûléseken, olvasmányaim és tanulmányaim során 

Az ügyeletes fiúcsapat naponkint sorrakerülõ tagjai pedig téglát szedegettem. A téglákból pedig építeni lehet. Még 
megfelelõ férfias szerephez jutnak, övék a kora reggeli pedig sokféle épületet. Én is építettem, pár éven át ki is 
befûtés gondjai, a kályha üzembentartása, elegendõ napi próbáltam. Mivel pedig nálam jól bevált, íme, közreadom 
tüzelõanyag bekészítése, óraközi szünetek idején a tervrajzát. Aki eszerint épít, újjáépíti iskoláját, amely már nem 
szellõztetés mûvelete, takarításnál a padok mozgatása, is lesz többé iskola, hanem barátságos, munkás otthon.”

RADVÁNYI LAJOS MÛVEI V. Munka - iskola
Írta: Radványi Lajos igazgató - kántortanító, Rimóc

Megjelent: Nemzetnevelés, 1932. október 15. A forrást közli: Benkó Péter



Békés Megyei népi kézmûvesek látogatása 
„Palócországban”.

A Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület tagjai májusban 3 napot 
töltöttek Heves és Nógrád megyében.  

A tanulmányút célkitûzése kettõs volt. Az egyik, hogy 
megismerkedjünk a két megyében mûködõ népi kézmûvességgel 
foglalkozó egyesületekkel, tevékenységükkel továbbá kölcsönösen 
kicserélhessük a civil létbõl fakadó tapasztalatainkat és baráti 
kapcsolatot alakítsunk ki a szervezetek tagjaival.

Vendéglátóink voltak: Csillagvirág Népmûvészeti Egyesület - 
Heves, Heves Megyei Népmûvészeti Egyesület - Eger, Palócföldi Népi 
iparmûvészek Egyesülete - Szécsény. valamint az ország egyetlen ma is 
mûködõ háziipari szövetkezete a Hevesi. 

A tanulmányutunk másik célkitûzése az volt, hogy mélyebb 
ismereteket szerezzünk a palóc népmûvészetrõl, a híres Palócútról, 
amelynek fõbb állomásait be is jártuk. 

Megcsodáltuk a tájházakat, galériákat, amely megerõsített 
bennünket, hogy a palóc népi kultúra él. A Palócút egyik kezdemé-
nyezõje és létrehozásénak aktív közremûködõje Báder Vera a Hevesi 
Háziipari Szövetkezet elnöke volt a kalauzunk. Hiteles és szakavatott 
tájékozatója arról gyõzött meg, hogy a települések lakóban él a palóc 
szövések, hímzések mintakincse és technikája, amely egyediséget és 
látványosságot jelent a turisták számára, vagyis az egyik oldalról 
idegenforgalmi „termékké” vált, míg a másik oldalon munkalehetõséget 
teremt a helybeliek számára.   

A tájékoztatókból kiderült, hogy a mindennap látható tárgyi kultúra 
mellett a palóc szellemi kultúra is rendszeresen megjelenik a különbözõ 
rendezvényeken pl. Párnafesztivál. ahol bemutatják a népdalokat, 
népszokásosokat, legendákat, népi játékokat a hagyományõrzõ 
együttesek, a néptánc csoportok, a népi zenekarok.

Recsk, Mátraderecske Hollókõ után érkeztünk Rimócra. Az elsõ 
meglepetésünk a szállás volt. Az épület megújult formában, de híven õrzi 
a palóc házak jellegzetességét. „Minél nagyobb a család annál hosszabb a 
ház”, régen ahány fiú volt a háznál, nõsülése után annyi kamra épült a 
házhoz, ma a „hálókamara” helyén vendégszobák állnak. 

A megrendelõ önkormányzatot-szellemiséget dicséri az épület 
berendezése, a bútorzata, a textíliák is, amely a palóc hagyományban 
gyökereznek, de funkcionálisan használható a ma élõ emberek számára 
is. A látogatóba mindig az egyediség marad meg, legyen az természeti 
vagy ember által alkotott. Bennünk biztos, hogy megmarad a palóc 
szõttes párna, az ágytakaró, a tisztaszoba látványa.   

A rimóci este emlékezetes maradt minden résztvevõ számára.  A 
kellemes, ízletes volt a vacsora, amely a palócok „nemzeti étele” az 
elmaradhatatlan palóc levesbõl, illetve a nálunk fánkként ismert 
süteménybõl, a pampuskából állt. 

A hangulatos vacsora elfogyasztása után Vincze Nikolett jóvoltából 
közelebbrõl megismerhettük Rimóc községet. Betekintést kaptunk a falu 
mindennapjaiba. Kicsit irigykedve hallgattuk, a település lakóinak 
összefogását, a sok civil szervezet meglétét, a nagyon gazdag kulturális 
életet, a hagyomány továbbélést szolgáló eseményeket. A tájékoztatóból 
kiderült számunkra a rimóci nyúl története, és azt is megtudtuk, hogy 
milyen fürgék voltak régebben is a rimóciak, hiszen amikor „Kolumbusz 
Kristóf felfedezte Amerikát, a rimóciak már visszafelé jöttek”.  

Az igazi meglepetés viszont ezután következett. Az eredeti rimóci 
viseltbe beöltözött hagyományõrzõ együttes fergeteges népdal és 
néptánc összeállítással kedveskedett a Békés megyébõl érkezõ 
népmûvészeknek. Idõs és fiatal együtt énekelve és táncolva tett 
tanúbizonyságot arról, hogy ha egy kis település mindennapjait 
programokkal, kikapcsolódási lehetõséggel és élettel tölti meg, akkor nem 
kell tartania attól, hogy a fiatalok nem találják meg a helyüket a településen. 

Minden résztvevõ nevében kijelenthetem, hogy bármikor szívesen 
visszatérünk Palócországba. A látogatás megerõsített bennünket abban, 
hogyha múltunk értékeit, szokásait, hagyományait megtartjuk, 
továbbéltetjük, fejlesztjük az örökség tulajdonosai gazdagabbá vállnak 
és minden bizonnyal nagy élményt nyújtanak az erre a tájra látogatóknak. 

Békéscsaba, 2011. május 22.                                                   
Pál Miklósné

Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület elnöke
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Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Általános 
belgyógyászat

Általános 
kardiológia

Általános sebészet

Ortopédia

Általános 
szülészet-

nõgyógyászat

Általános neurológia

Általános csecsemõ- 
és gyermek gy.

Általános 
Fül-Orr-Gége 
gyógyászat

Általános szemészet

Általános bõr- és 
nemibeteg ellá.

Pszichiátria

Pszichiátria 
Gondozás

Reumatológia és
fizikoterápia

Tüdõgyógyászat

Tüdõgyógyászati 
gondozás

Dr. Somosi Erika
12:00-20:00

Dr. Földi András
07:00-15:00

Dr. Augusztin Attila
08:00-16:00

Dr. Ali-Ariqi Mahfoz
15:00-19:00

Dr. Ali-Ariqi Mahfoz
15:00-19:00

Dr. Fadlalla Alnour 
Ibrahim

13:00-21:00

Dr. Tandel Beáta
08:00-16:00

Dr. Fadlalla Alnour 
Ibrahim

13:00-21:00

Dr. Dömötör Gábor
08:00-12:00

Dr. Dömötör Gábor
15:00-19:00

Dr. Birtha András
14:00-18:00

Dr. Tóth Gyula
14:00-18:00

Dr. Tóth Gyula
09:00-13:00

Dr. Birtha András
09:00-13:00

Dr. Szabó Géza
13:00-19:00

Dr. Rencz László
13:00-19:00

Dr Ali Kaid Rassam Al-
Shamiri

12:30-15:30

Dr Ali Kaid Rassam Al-
Shamiri

12:30-17:30

Dr. Barrak Ahmad
14:00-18:00

Dr. Barrak Ahmad
10:00-14:00

Dr. Légrády György
14:00-18:00

Dr. Szentes Csaba
14:00-18:00

Dr. Tóth Károly
14:00-18:00

Dr. Eisler Anikó
8:00-14:00

Dr. Dévényi Edit
08:00-14:00

Dr. Repka Piroska
8:00-16:00

Dr. Balázs János
16:30-18:30

Dr. Silló Annamária
7:30-13:30

Dr. Szász Zoltán
15:00-20:00

Dr. Sólyom Artúr
15:00-19:00

Dr. Sólyom Artúr
15:00-20:00

Általános 
laboratóriumi
diagnosztika

Általános röntgen
Diagnosztika

Ultrahang 
diagnosztika

Fizikoterápia

07:00-11:00 07:00-11:00 07:00-11:00 07:00-11:00 07:00-11:00

08:00-12:00 08:00-12:00 11:00-15:00 12:00-16:0008:00-12:00

Dr. Bogdándy 
Annamária
14:00-18:00

Dr. Bogdándy 
Annamária
14:00-18:00

07:00-15:00 07:00-15:00 07:00-15:00 07:00-15:00 07:00-15:00

SZAKRENDELÉS

Dr. Balázs János
14:30-16:30

Dr. Dévényi Edit
14:00-16:00

Dr. Frekó Attila
13:00-17:00

Dr. Frekó Attila
13:00-17:00

(Az elõzõ lapszámunkban megjelent tájékoztatásunk óta a szakrendelések változtak. Az új táblázatot ezúton közöljük.)
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Polgárõr hírek

TISZTELT SPORTSZERETÕK, RIMÓCI SZURKOLÓK!

Úgy gondolom, örülhetnek a rimóci sportszeretõk, hogy van 
egy focicsapat a településen és hétvégenként figyelemmel 
kísérhetik a szurkolók a teljesítményüket.

Szurkolás közben egyesek ,,szurkálkoznak, piszkálkodnak” és 
ízetlen megjegyzéseket tesznek, olyan személyekre, akik a 
rendfenntartásában segítkeznek. Többek között gondolok itt a 
polgárõrökre, akik a Sportvezetõség felkérésére a szabadidõ 
terhére próbálnak a rendfenntartásban segítkezni, és nem azért 
veszik magukra a ,,POLGÁRÕR MELLÉNYT, HOGY 
INGYENÉLÕKÉNT” legyenek jelen a helyi mérkõzéseken. 
Tudomásom szerint mindenkinek van lehetõsége arra, hogy 
rendezõként segíthesse a helyi sportegyesület zavartalan 
mûködését, természetesen a meghatározott kereteken belül. A 
Sportvezetõség elmondása szerint mindig hiány van a 
RENDEZÕKBÕL. Talán többen jelentkezhetnének erre a nem 
igazán népszerû feladatra.

Továbbá úgy gondolom, aki nem tesz a közösségi élet 
mûködéséért az ne bírálja és ne kóstolgassa azokat, akik tesznek 
valamit egy élhetõbb településért.

Akiknek problémája van a rendezvényt biztosító személlyel vagy 
személyekkel, az panaszával forduljon a Sportvezetõségéhez.

Tisztelt szurkolók, további kulturált szórakozást kívánok 
mindenkinek.
A fentiekhez csak annyit, ,,akinek nem inge az ne vegye magára”.

Péter Zsolt

2011. 05. 06-án Rimóc Község Önkormányzata testületi 

ülést tartott, melynek elsõ napirendi pontja a Polgárõrség 

2010-évi mûködési beszámolója volt.

A testület a beszámolót elfogadta, méltatta az eddig elért 

eredményeket és további jó munkát kívántak.

Juhász Vinczéné javaslatára a Polgárõr Egyesület részére 

1db mobiltelefon készüléket ajánlott, illetve szavazott 

meg, szolgálati használatra a testület.

A  szolgálati  telefon  használatának  lényege: 

A készüléket csak szolgálatban lévõ polgárõrök 

használhatják, lakossági közlemények, bejelentések, 

fogadóhívásra valamint segélyhívásra.

A szolgálati telefon hívószáma: 06-30/4130695

Ezen a számon várjuk a lakosság jelzéseit.

A hívószám nem non-stop csak szolgálati idõben érhetõ el. 

A szolgálat a nap 24 órájában bármikor lehet.

Ha hívnak igyekszünk a lehetõségekhez mérten segíteni.

Várjuk jelzéseiket, köszönjük az együttmûködésüket.

Péter Zsolt

Kinek a javaslatára kerültél a díjazottak közé?Újabb elismerés polgárõrségünknek
- A megyei polgárõr alelnök, Lázár István és a szécsényi 

Az elõzõ havi újságunkban röviden hírt adtunk arról, kistérség polgárõr vezetõje, Szabó Endre javaslatára, a megyei 
polgárõr elnök, Vass Miklós terjesztette fel a nevemet az hogy újabb elismerést kapott közvetve a Rimóc Polgárõr 
Országos Polgárõr Szövetség vezetése elé. Ott döntöttek az Egyesület. Példamutató polgárõr tevékenységéért, 
elismerésrõl.áldozatkész és eredményes munkájáért Péter Zsoltot, a 

További feladatok a jövõre nézve?helyi polgárõr egyesület elnökét országos elismerésben 

részesítették. Vasárnap délután kerestem fel Zsoltit  - Természetesen a díj kötelez és folytatni kell a megkezdett 
otthonában, hogy kicsit bõvebben beszélgessünk a munkát.

díjátadás körülményeirõl. Büszkék vagyunk rá, hogy a Rimóc Polgárõr Egyesület 
elnöke részesült a fent említett kitüntetésben. A Rimóci Milyen kitüntetést is kaptál tulajdonképpen?
Újság szerkesztõsége nevében gratulálunk hozzá. 

- A Polgárõr Érdemkereszt Aranyfokozatát. Munkájához továbbra is jó egészséget, erõt és kitartást 
kívánunk.Sokan kaptak még elismerést rajtad kívül?

Beszkid János
- A megyébõl ketten, országos szinten mintegy 20 fõt 

jutalmaztak meg különféle díjakkal. Ezek között több 

tárgyjutalom is volt.

Valamiféle anyagi elismerés is jár a kitüntetés mellé?

- Hát pontosan nem tudom. Azt mondták, adnak pénzjutalmat 

is, de a mai napig még nem kaptam semmit. Na persze nem is 

pénzért végzi a polgárõr a munkáját, hanem meggyõzõdésbõl, 

hogy segíthet a települését biztonságosabbá tenni.

Milyen körülmények között került sor a díj átadására?

- Az Országos Polgárõr Szövetség 2010-es évet értékelõ rendes 

évi közgyûlésének részeként az Országos Rendõrfõkapitányság 

székházában történt az átadás, ahol természetesen a 

kitüntetetteken kívül az ország minden résébõl voltak küldöttek. 

Összesen mintegy száz-százhuszan lehettünk jelen.

voltak szurkolni, így összességében egy nagyon kellemes, és Ifjúság - „Egészséges Május”
egészségesnek mondható napot töltöttünk együtt.

Május 21-én rendeztük meg az Egészséges Táplálkozás Délutánja A Rimóci Ifjúsági Egyesület számára a május legfõképpen az 
elnevezésû programelemet, aminek keretében Bagóné Kiss Andrea és egészséges életmódról szólt. Az ALDI, az Északi Támpont Egyesület 
Horka Zsuzsa tartottak elõadást, Andrea még kóstolóval is készült. Az és a Mobilitás által közösen kiírt pályázat  elnyerésével rendezhettük 
egyesület által kiírt, szintén a programsorozathoz tartozó receptpályázatra meg az Egészséges Május elnevezésû programsorozatunkat.
összesen 16 recept érkezett, melyet a délután két elõadója és Székely A  legelsõ teendõ a hirdetés és a szervezés mellett az I love Kati 
Orsolya filmrendezõ bíráltak, a végeredményt õk állapították meg, majd címû kisfilm elõkészítése volt, azon belül is a forgatókönyv megírása. 
az eredményhirdetést és a díjátadást is õk bonyolították le. A díjazott Késõbb a forgatókönyvet Telek Ervin addiktológus tanácsára átírtuk, 
receptek közül volt amit a helyszínen meg is lehetett kóstolni. A beküldött így végül egy 52 perces anyag készült. Május elsõ hetének három 
recepteket az újság mellékletében találják meg. Az Egészséges napján forgattuk a filmet. A forgatásban nagy segítséget nyújtott, hogy 
Táplálkozás Délutánját az I love Kati filmünk „premierje” zárta. a Szent István Általános Iskola erre az idõre kölcsönadta nekünk 

Május 28-án záróprogramként gyalogtúrával a Dobos-kúthoz kameráját. Andi Színjátszósai és az egyesület tagjai együtt szerepelnek 
kirándultunk. Itthonról 6 fõ indult el, amihez társult még 2 fõ, bár az esõ a filmben, amit május 21-én már be is mutattunk. A filmrõl 50 db DVD 
megnehezítette a túrát, azért is voltak csak ilyen kevesen, akik valóban másolatot készítünk, amit iskoláknak és intézményeknek juttatunk el, 
útnak indultak, pedig a sipekiek is készültek, hogy a Doboskútnál hogy minél szélesebb körben érje el a célját.
találkozzanak valünk, ám ez sajnos ne jött össze.Május 14-én Kistérségi Bajnokok Napját, azaz egy kistérségi 

A május tehát igazán aktívan telt, fõleg ha ezekhez a programokhoz sportnapot szerveztünk, amire hál' Istennek sok volt az érdeklõdõ. 
hozzávesszük az állandó programjainkat, vagyis a II. Rimóci Póker- és Focira 35-40 fõ jelentkezett 5 csapatban, biliárdra 16 fõ, asztaliteniszre 
Biliárdbajnokság 5. fordulóját, valamint a hétfõi filmklubbokat.szintén 16 fõ. Kosárlabdára sajnos csak egy csapat jelentkezett, így azt 

A Rimóci Ifjúsági Egyesület nevében: Bablena Feria versenyt akkor nem tudtuk megtartani. A játékosok mellett sokan 

Receptverseny díjazottjai:A Kistérségi Bajnokok Napjának dobogós 
nevezõi: 1. id. Bablena Ferenc - Cakkompakk leves

Labdarúgás: 2. Szeles Anita (Szécsény) - Rakott padlizsán
1. Szécsény II: 3. Mócsány Józsefné - Rozmaringos csirke tárcsán sütve
2. Nyúl-Dzsörzi

Különdíj: Csizmadia Tamás László - Zöldségraguval töltött csirkemell 
3. Nyúl-Jork

párolt barnarizzsel
Asztalitenisz:

1. Deák Gábor (Szécsény)
II. Rimóci Póker- és Biliárdbajnokság 5. fordulója2. Nagy Tibor (Varsány)

3. Kis István (Rimóc)
Póker BiliárdBiliárd:

1. Csizmadia Ádám 1. Vincze Zsolt1. Csizmadia Tamás László
2. Percze Attila 2. Horváth István2. Oláh Bence
3. Mócsány Gábor 3. Oláh Bence3. Csizmadia Ádám

A Bajnokok Napja díjazottjainak egy része Bagóné Kiss Andrea elõadása hasznos
tanácsokkal volt tele

A kistérségi sportnap biliárddöntõje Az elõadások közötti szünetekben kóstolni is lehetett
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

hozzászokjanak az autóbusszal való közlekedéshez. Május 12-én MÁJUSI KIRÁNDULÁSAINK
Balassagyarmat volt az úti célunk.

Elsõ utunk a tûzoltóállomásra vezetett, ahol betekintést A tavaszi programjaink közül kiemelkedõ eseménynek 
nyerhettünk a tûzoltók munkájába. A gyerekek számára érthetõ, számítanak a kirándulások.
nagyon hasznos kalauzolást kaptunk. Majd a vasútállomáson Egy-egy ilyen utazás alkalmával célunk az élményszerzés 
tettünk egy sétát és közösen megfigyeltük a vasúti forgalmat. mellett az is, hogy megismerkedjenek a gyerekek olyan helyekkel 
Ezt követõen a nyírjesi játszóteret bátran és felszabadultan is, ahová a szülõk által nem jutnak el, valamint az, hogy 

próbálták ki ovisaink. A várva várt fagylaltozás most 

sem maradt el a program végén.

A kirándulás költségeit idén is az IPR-es forrásból 

fedeztük.

Molnárné Bozó Anita óvodapedagógus

segítették a tájékozódást. Nagyon minden résztvevõ csapat óvodája egy „Közlekedj okosan!”
ügyesek, lelkesek voltak a gyerekek és a ajándékcsomaggal gazdagodott, melyben 

reggeli korán kelés illetve a hosszú utazás közlekedési-, és sportjátékok illetve Fontosnak tartjuk, hogy a biztonságos, 
ellenére is maximálisan teljesítették a oktató anyagok voltak.balesetmentes közlekedés szabályaival 
feladatokat. A szünetekben ugrálóvár, Köszönjük Vágvölgyi Géza századosnak az már óvodáskorban megismerkedjenek a 
játszótér, ebéd és fagyi várta õket, így egész napos segítségét és közremûködését.gyerekek. Séták, kirándulások alkalmával 
gyorsan és kellemesen telt el a délután. felhívjuk a figyelmüket a veszély- Virágné Csábi Adrienn, Király Marietta
Nem jöttünk haza üres kézzel, hisz forrásokra és azok elkerülésének Óvodapedagógusok

módjaira. Ezért is örültünk annak a 

lehetõségnek, hogy a MINI-KRESZ 

„Pindúr-Pandúr Ki Mit Tud” országos 

vetélkedõjén egy 8 fõs ovis csapattal mi is 

részt vehettünk. A versenyt 2011. május 

27-én rendezték Budapesten.  A 

rendezvény célja az volt, hogy játékos 

eszközökkel  segítse a kulturált 

közlekedésre való nevelést. A verseny egy 

elméleti és egy gyakorlati részbõl állt, 

melyen 4-4 gyermek vett részt. Az 

elméleti felkészítésben sokat segített a 

szécsényi rendõrkapitányságról érkezõ 

Sárközy Tamás alezredes és Molnár 

Zoltán fõtörzszászlós, akik az elõzõ héten 

tartottak egy érdekes bemutatót a 

gyerekeknek ebben a témában. A 

gyakorlati részben egy akadálypályán 

kellett a biciklivel végig haladni, melyen 

közlekedési táblák, bóják és nyilak 

A tûzoltóállomáson Jól esik a hideg fagyi

Együtt a csapat!

Használták az internetet, a témával kapcsolatos könyveket és 4. Családfa készítés
korábbi ismereteiket.

2011. május 19-én a Szent István napok 1. napján az ünnepi mûsor A családfa megtekinthetõ az iskolánk Szécsényi úti épületének 
után a felsõ tagozatos gyerekek közösen készítettek egy fát, melynek bejáratánál.
gyökereinél a 7 törzsfõ található, majd a fa törzse következik Árpád Készítésében részt vettek: az 5. osztályból: Szoldatics Milán és 
vezérrel, és jönnek a gyümölcsök 1-1 történelmi személlyel. Juhász Gergõ.

A családfához került az Árpádok zászlaja és jelképük, a A 6. osztályból Rácz Judit, Bada Viktor. A 7. osztályból Balázs 
turulmadár. Dalma, Bada Liza, Juhász Norbert, Percze Gergõ és Várkúti Erik, a 

Új fogalmakkal ismerkedtek, mint például a szenioratus és 8. osztályból Virág Sándor, Kormány Dávid és  Balogh Dávid. 
primogenitúra. A gyerekeknek segítettünk eligazodni az információk között: 

A gyerekek nyírtak, rajzoltak, színeztek és ragasztottak. Pócsik Csilla és  Golyánné Juhász Edina.

Zsákba futás:  Lányok közül Bada Patrícia 5. o. és Vizoviczki 2011. május 20. péntek
Lolíta 7. o., a fiúk közül Bada Viktor 6. o. volt a legügyesebb.

1. május 20. - a  sportolás, egészséges életmód jegyében telt el.
Kislabda dobás:

9 órakor a felsõsöknek egy közös aerobikkal indult a program, I. helyezett: Bada Ibolya 4. o.
majd Jusztin Klaudia táncos-zenés bemelegítése után következett II. helyezett:   Bada Anasztázia 4. o
az igazi megmérettetés. III. helyezett:  Gál Enikõ 2. o.

Eközben az alsó tagozatos tanulók a fogápoláshoz kapcsolódó 
Futball eredmények: 

bemutatóval, filmvetítéssel egybekötött fogászati felvilágosító 
Fiúk: Lányok:

programon vettek részt, melyet iskolánk felsõs, elsõsegélynyújtó-
I. REÁL Spanyol      

szakkörös diákjai: Nagy Dolóresz 5.o., Perce Roberta 5. o., Péter 
II. Brazil Brazil

Fruzsina 7. o., és Vizoviczki Lolíta 7. o. prezentáltak Perczéné 
III. Barcelona Vadcsajok

Mócsány Gyöngyi felkészítésében.
IV. W team Rosszlányok

A gyerekek a következõ atlétikai számokban mérték össze 
2. A nap programja délután 4 órakor a Közösségi Házban 

erejüket, gyorsaságukat, ügyességüket és kitartásukat: 
folytatódott. A disco hangulatnak megfelelõ ruhában, sminkkel és 

 - 100 m-es síkfutás, súlydobás, 400 m-es síkfutás és kislabda dobás
lélekkel érkeztek a gyerekek a záró programra. Az idõ elteltével a 

A labdarúgó tornák ezen számokkal párhuzamosan mentek, 
hangulat egyre fokozódott. A csillámgömb, a füstfelhõ igézetében 

akárcsak a zsákba futó verseny.
ropta kicsi és nagy, gyerek és felnõtt.

Jó volt látni, ahogy a gyerekek lelkiismeretesen küzdöttek 
Két szülõ: Perczéné Mócsány Gyöngyi és Virágné Olgi a büfében 

egymás ellen, az iskola szinte minden egyes tanulója jelen volt, és 
állta a sarat, szolgálta ki a táncban megéhezõket és 

ez egyfajta ösztönzõ erõt, motivációt adott mindenki számára.
megszomjazókat.

Közben szomjukat az iskola által biztosított ásványvízzel olthatták. 
7 órakor kellemesen elfáradtan, lélekben, szellemekben 

Minden bármely vetélkedésbe bekapcsolódó tanuló Túró Rudival és 
felfrissülten vetettünk véget a zenének.

a Rendõrségtõl kapott csokoládéval pótolta az elvesztett energiát.
A 2 napos programsorozatot minden rendbontás nélkül sikerrel 

A kategória gyõztesek mindegyike jutalomban részesült.
zártuk.                                                                      Bakos László

Az eredményhirdetés után a napot egy közös aerobikkal zártuk, mellyel 
sikerült megmozgatnunk az összes  résztvevõ gyereket és felnõttet.

Az eredmények: 100 m-es futás:
Fiúk: Lányok:
I.   Bangó Patrik  7. o. Vizoviczki Lolíta 7. o.
II.  Bada Barna  8. o. Balázs Dalma 7. o.
III. Laczkó Dávid  8. o. Rácz Judit 6. o.
400 m-es futás:
Fiúk: Lányok:
I.   Bada Barna  8. o Rácz Judit 6. o.
II.  Rácz Péter  8. o. Bada Liza 7. o.
III. Virág Sándor   8. o. Bada Arianna 6. o.
Alsós lányok  60m-es futás:
I. helyezett : Rácz Vanessza   2. o.
II. helyezett: Németh Éva       4. o.
III. helyezett: Rácz Zsanett      1. o.

 Bablena Dorina 3. osztályKözlekedésre nevelés iskolánkban
 Ulviczki Petra 4. osztály

A szécsényi Rendõrkapitánysággal évek óta jó kapcsolatot A kerékpáros közlekedési szabályok elméleti ismeretbõvítése 
ápolunk: játékokat, számítógépet, bicikliket (óvoda, alsó és felsõ és gyakorlati alkalmazása mellett hatalmas érdeklõdés kísérte a 
tagozat) kapott intézményünk; többször tartottak bûnmegelõzési motoros szimulátort mind az alsós, mind a felsõs tanulóink, sõt a 
és drogprevenciós tájékoztatót diákjainknak, közlekedési felnõttek részérõl is.
vetélkedõkön vettünk illetve veszünk részt - óvodás, iskolás - a A szuperbringa minõsítést csak azok a kerékpárok kapták meg, 
közeljövõben. amelyek az elõírásoknak megfelelõen felszerelve és állapotban 

A Szent István  napoknak egyik érdekes színfoltja volt a vannak.
kerékpáros közlekedés szabályaival való ismerkedés és A rendõrségtõl kapott tollakat a napi órai munkáknál 
gyakorlati alkalmazása. A Szécsényi Rendõrkapitányság által hasznosítjuk, a láthatósági mellényeket, hátizsákokat, 
biztosított, Vágvölgyi Géza szervezésében és irányításával édességeket a sportnapi díjazásnál használtuk fel, a Kerékpáros 
szlalom pályán zajló közlekedési versenyt nagy érdeklõdés kísérte. közlekedési ismeretek kresz-tankönyveket ugyancsak  az iskolai 
A verseny díjazását egy-egy hátizsákcsomagot is a munkában hasznosítjuk.
Rendõrkapitányság biztosította. Az alsós verseny legjobbjai lettek: Köszönetemet fejezem ki Vágvölgyi Géza százados úrnak, és 

 Oláh Dániel 1. osztály azoknak a rendõröknek, akik a rendezvény lebonyolításában részt 
 Gál Enikõ 2. osztály vettek.                                                          Kiss Józsefné igazgató
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ISKOLAI HÍREK
Az évek során sikerült több „távolabbi nagy” szponzort 

szereznünk. Ugyan nem nagy (ez is viszonylagos) pénzekkel 10.
támogattak, a „sok kicsi sokra megy” elv alapján mindig szép 

Iskolánk 2011-ben 10. jótékonysági bálját szervezte meg 
eredményt értünk el. Ehhez - le kell szögezni - egy célért 

május 7-én. Tíz évvel ezelõtt, 2002-ben az akkori trendnek 
dolgozni tudó, összefogó és összetartó kollektívára van megfelelõen  indítottuk útjára az elsõt . Nem gondoltuk, hogy 
szükség, ami iskolánk tantestületét teljes mértékben jellemzi.eddig kitartunk, hiszen településünkön a munkanélküliek 

A jótékonysági est során a köszöntõt és a megnyitót száma akkor is magas volt, sajnos ma is az, és - természetesen - 
követõen  a gyakorlatnak megfelelõen iskolánk jelenlegi és volt elsõsorban a szülõk támogatására számítottunk. Térségünkben 
tanulóinak mûsora alapozta meg a hangulatot: a Kukorgós, nincsenek - akkor sem voltak már - nagy üzemek, melyek 
iskolánk hagyományõrzõ néptánc együttese; a Kecele, iskolánk támogathatták volna iskolánkat. Így bizony tartottunk az 
citera zenekara; Paluch Norbert, a Kukorgós szakmai vezetõje, esetleges kudarctól, reális esélye volt a sikertelenségnek. 
egy lányokból alakult gitárzenekar és a szülõk közösségébõl Szervezés közben bizony kaptunk hideget-meleget, mi 
alakult harmonikás együttes, valamint egy roma páros mégsem adtuk fel: jegyet árultunk, dekoráltunk, tomboladíjakat 
cigánytánc bemutatója és kis zongorásaink minikoncertje . Mint készítettünk - tettük, amit jónak és szükségesnek éreztünk: 
minden évben, a tantestületbõl verbuválódott táncegyüttes gyerekeinkért, az iskolánkért -, gyûjtöttünk, kéregettünk, 
meglepetés mûsora sem maradt el.koldultunk. Eredményt akartunk, bizalmunk mindenek ellenére 

mindvégig töretlen maradt az emberek segítõ-támogató A rengeteg munkát és szervezést igénylõ megvalósítás során 
hozzáállásában, a gyerekekért tenni akarásban. Az elsõ bálunk Reményik Sándor, Erdély egyik nagy költõjének Templom és 
sikere alapozta meg a folytatást, hogy most megtarthattuk a 10.-et. iskola címû verse melyet 1925-ben írt, és ma is nagyon idõszerû  

Munkánkkal sok mindent meg tudtunk valósítani az elmúlt vezérelt és segített bennünket:
évek alatt, amelyek egyébként elérhetetlenek lettek volna „Ne hagyjátok a templomot,
kisiskolánk számára: A templomot és az iskolát!”

- uniós szabványnak megfelelõ játszóudvar az alsó 
Örömmel konstatálhattuk, hogy munkánk idén is meghozta 

tagozatos kisdiákjainknak,
gyümölcsét, szép eredményt könyvelhetünk el. A cikk írásának - a levegõzés biztosításához térburkolat került az udvar egy 
idõpontjában a tiszta bevétel: 539 270,- Ft, a felmerülõ költség részére,
mindösszesen: 44 130,- Ft.-  természettudományos szaktantermet tudtuk kialakítani,

A befolyt összeg diákjaink tehetséggondozását fogja - minden tanteremben, foglalkoztatóban kicseréltük a 
szolgálni.székeket és a padokat,

Tudósításommal egyrészt örömünket szerettem volna - technikai eszközökhöz jutottunk: tv minden tanteremben, 
megosztani, másrészt pedig láttatni, hogy iskolánk pedagógusai CD-lejátszók, digitális fényképezõgép, kamera, DVD 
nemcsak szavakkal küzdenek településünk iskolájáért és lejátszók, FAX,
fennmaradásáért, - Kölcsey Ferenc Parainesise szerint „Tehát és sok-sok kisebb-nagyobb cél realizálódott.
tégy!”-, hanem  a lehetõségeken belül, azokat megragadva, Sokat dolgoztunk, küzdöttünk és küzdünk kisiskolánk 
tesznek is.fennmaradásáért,

- hogy ne kelljen az utazás, az idõjárás és még sok-sok Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik segítségünkre 
veszélynek kitenni gyermekeinket, voltak mind az elõkészületi, mind a felkészítõ munkában 

- hogy családias, nyugodt körülmények között és ne nagy valamint a lebonyolításban! Köszönöm továbbá mindazoknak, 
tanulóüzemekben - szinte névtelenül és személytelenül - akik akár anyagilag, akár tomboladíjjal hozzájárultak munkánk 
kelljen tanulniuk, élniük, tölteniük napjaik nagy részét, sikerességéhez! Köszönetemet fejezem ki azoknak is, akik 

- hogy a jobb anyagi helyzetben lévõ iskolákban tanulókhoz jelenlétükkel megtiszteltek bennünket!
hasonlóan a kisiskolák diákjai, gyerekeink is a lehetõ Támogatóink névsorát következõ lapszámunkban tesszük 
legjobbat kaphassák, közzé!

-  hogy az õ tehetségük is kibontakozhasson. Kiss Józsefné  igazgató

A rimóci Általános Iskola 2009-ben Szent István király 1. Ismét énekeltünk!
nevét vette fel. A Szent István napok keretén belül immár másodszor került 

Államalapító nagy királyunk így beköltözött iskolánk megrendezésre iskolánkban a népdaléneklõ verseny.
mindennapjaiba. Személye, cselekedetei követendõ Tanulóink nagy lelkesedéssel készültek, s még ennél is 

nagyobb izgalommal álltak színpadra, s adták elõ a választott példaként állhat tanulóink elõtt.
népdalokat a közönségnek és a zsûrinek. A sok szép népdal között A nevelõtestület arra az  elhatározásra jutott, hogy 
voltak kimondottan palóc és cigány népdalok is. Itt emlékeztünk „HAGYOMÁNYT” teremt azzal, hogy minden évben a 
meg Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójáról.„Szent István - napok” rendezvénysorozatával emlékezik 

Az elõzõ év zsûrije; Déskáné Margitka néni, Várkonyiné 
meg a magyarok szentté avatott elsõ királyáról, illetve a 

Katika néni, Paluch Norbert táncpedagógus   nagy örömünkre  
névválsztásról. most is vállalta a gyerekek bemutatójának értékelését.

2011-ben ez a dátum május 19-20.-ára esett. A zsûri által díjazott tanulóink:
Röviden ismertetném a két nevezetes nap programját. Alsó tagozat: 1. Bablena Blanka 4. o.

2. Petrovics Anna 4. o.május 19. csütörtök: 
3. Bada Melissza 1. o.A rendezvény iskolánk igazgatójának ünnepélyes 

Felsõ tagozat: 1. Pásztor Roland 7. o.megnyitójával indult. A Himnusz után „Ah hol vagy 
2. Beszkid Mátyás 5. o.magyarok tündöklõ csillaga” címû irodalmi összeállítást 
3. Csemer Evelin 5. o.

tekintették és hallgatták meg a kedves vendégek és 
Köszönjük a zsûri munkáját és tanulóinknak, hogy ilyen 

iskolánk diákjai. felemelõ élményhez juttattak minket, hallgatókat!
A nap ezután több színteren folytatódott: Kuruczné Rados Beatrix

Szent István napok 2011. május 19-20.

színvonalas munkát végzett. 2. Babaöltöztetés
Sokféle anyag, eszköz állt tanulóink rendelkezésére a 

Az I. Szent István  napok babaöltöztetõ programja nagy 
kreativitást kívánó munkához.

népszerûségnek örvendett diákjaink körében, így most is 
Nehéz volt dönteni, de végül a Virág Jenifer (8. o.), Gál Kitti bevettük a vetélkedõk sorába.

(8. o.) Ulviczki Mariann (5. o.), Virág Tifani (5. o.) által készített A „babaöltöztetõ” programon résztvevõ csoportok feladata 
viseletek  vitte el a pálmát.az volt, hogy készítsenek olyan „babákat” amelyek Szent István 

Az alkotások iskolánk Szécsényi úti épületében kerültek korabeli öltözetet viselnek. Az ügyes kezek „alól” színpompás 
figurák kerültek ki. Igazi csapatmunka volt, mindenki nagyon kiállításra.

III. helyezett: holtverseny:3. Illusztráció, makett
Csemer Evelin - Rácz Friderika - Bada Amanda 5. o.

A makett  készítésben ugyancsak hagyományt teremtettünk. Ocsovai Ramóna - Jusztin Edina 5. o.
Oláh KatalinAz idei attól volt más, hogy szûkítettük a lehetõségek tárházát.

A rendezvénysorozat keretében a tanulók elõzetes feladatként 
kapták,  a felsõsök korabeli lakó-és középületek (várak, 
templomok) makettjeit készítsék el.

Az alsó tagozatosoknak Szent Istvánról szóló legendákat 
illusztráltak. 

Mindkét kategóriában sok szép, munkaigényes, kreativitásról 
tanúskodó pályázat érkezett, amelyet kiállítottunk az iskolában, 
és az érdeklõdõk a 2 nap folyamán megtekinthették azokat.

Az eredmények:
Illusztráció: I. helyezett: Bada Ramóna 4. o.

II. helyezett: Barna János 2. o.
III. helyezett: Kormány Cintia 3. o.

Különdíjban részesült:           Rácz Zsanett 1. o.
Makett: I. helyezett:   Virág Sándor - Laczkó Dávid        8. o.
II. helyezett: Virág Tifani - Ulviczki Mariann - Tóth Fanni  5. o.

A citerások A vendégek egy része
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